UAB CLEANGURU
PRIVATUMO POLITIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24
UAB CLEANGURU rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 1 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų asmens duomenis, kuriuos
renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią
Privatumo politiką.
1.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo tikslus, pagrindą bei tvarką, renkamų
asmens duomenų apimtį, informuoja Jus, kokias teises Jūs turite. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri
šios Privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti. Prašome
atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „Mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip
nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Mes esame: UAB CLEANGURU
Mūsų įmonės kodas yra: 304159825
Mūsų adresas: Kareivių g. 2B-2, LT-08248 Vilnius
Mūsų el. pašto adresas: info@cleanguru.lt
Mūsų tel. Nr.: +37064083001
3.

Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:
- sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens
duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
- siekiant sudaryti, vykdyti ir administruoti sutartis ir/ar susitarimus (įskaitant ir darbo sutartis);
- mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą
jos veikimą);
- tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
Bendrovė asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tvarko tik tokiais tikslais, kuriais buvo
renkami bei laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir
reikalavimų.
4.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?
4.1. Sutartims su tvarkytojoms sudaryti ir vykdyti tvarkomi asmens duomenys

Jeigu Jūs esate tvarkytoja ir siekiate su Bendrove sudaryti ir vykdyti sutartį, Bendrovė gali tvarkyti šiuos
tiesiogiai iš Jūsų gautus asmens duomenis: identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data);
kontaktiniai duomenys (gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. pašto adresas); individualios veiklos pažymoje
esantys duomenys; pažymoje, išduotoje Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, esantys duomenys; banko sąskaitos numeris bei banko pavadinimas; finansiniai duomenys
(uždirbtos pajamos, sumokėti komisiniai mokesčiai, pajamų mokesčiai, įvykdyti mokėjimai, transakcijos)
susiję su tvarkytojo (-s) veikla.
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)
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Šie asmens duomenys tvarkomi su Bendrove sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu, o jai pasibaigus
Bendrovė šiuos duomenis saugo aktyviai jų netvarkydama dešimt metų.
Pažymoje, išduotoje Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
esantys duomenys tvarkomi tik iš anksto gavus Jūsų aiškų sutikimą tokių duomenų tvarkymui ir saugomi ne
ilgiau nei šešis mėnesius nuo jos pateikimo dienos, vėliau saugiai sunaikinami. Jūs esate laisvas nesutikti, kad
pažymoje esantys Jūsų duomenys būtų tvarkomi, taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir
prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš Bendrovės duomenų bazės. Jūsų nepageidavimas pateikti šią pažymą ar
pateikto sutikimo atšaukimas nesutrukdys Jums sudaryti bendradarbiavimo sutarties su Bendrove.
Sudarius sutartį su Bendrove ir Jums naudojantis Bendrovės internetine svetaine ir/ar mobiliąja programėle
(kartu vadinama Platforma) (susikūrus savo profilį Platformoje), Bendrovės informacinė sistema gali
sugeneruoti Jūsų aktyvumo ir reitingo duomenis, o naudojantis Platforma Bendrovė gali tvarkyti šiuos Jūsų
asmens duomenis, kuriuos pateikėte savo profilyje: vardas, Jūsų nuotrauka, profilio vartotojo vardas ir
slaptažodis, Jūsų turima darbo patirtis, Jūsų darbo valandos (Jūsų prieinamumas vartotojams), Jūsų interneto
protokolo adresas; Jūsų naudojamo įrenginio informacija; prisijungimo data ir laikas.
Šie aukščiau nurodyti duomenys saugomi iki to momento, kai ištrinate savo profilį iš Platformos. Ištrynus savo
profilį, šie Jūsų asmens duomenys taip pat saugiai ištrinami iš Platformos.
4.2. Registruotų vartotojų ir neregistruotų vartotojų asmens duomenų tvarkymas
Jeigu siekiate gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, Jums būtina Bendrovės Interneto svetainėje ar Mobiliojoje
programoje užpildyti vartotojo registracijos formą. Paslaugų užsakymo ir vykdymo tikslu, Mes galime tvarkyti
Jūsų toliau nurodytus asmens duomenis: identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, vartotojo
vardas, slaptažodis); kontaktinius duomenis (gyvenamoji vieta, pašto kodas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas); banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas; kreditinės kortelės duomenys (kortelės numeris,
apsaugos kodas, jos galiojimo data); atlikto mokėjimo duomenys; registracijos formos sukūrimo laikas;
paslaugų užsakymo duomenys (paslaugos pavadinimas, paslaugų kaina, periodiškumas, užsakymo data ir
laikas, užsakyme pateiktos Jūsų pastabos, informacija, kokiu būdu bus suteikta galimybė patekti į patalpas,
atšaukti užsakymai).
Bendrovė negalės Jums teikti paslaugų, jeigu neužpildysite vartotojo registracijos formos ir nepateiksite
asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant suteikti paslaugas.
Jūs savo vartotojo registracijos formą galite bet kuriuo metu keisti ar ištrinti. Ištrynus vartotojo registracijos
formą, Jūsų asmens duomenys taip pat bus ištrinti iš Platformos.
Jums lankantis ir naršant mūsų Interneto svetainėje ir/ar naudojantis Mobiliąja programėle, svetainių lankymo
statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais Bendrovė tvarko
šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete
naudojami įrenginiai ir programos ir pan.
Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos rasite Slapukų politikoje.
4.3. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais
Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam
duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ar kt. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų
sutikimas).
Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, elektroninio pašto
adresą, telefono numerį.
Susipažinti su sutikimo tekstu galite paspaudę nuorodą Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros.
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Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų
siunčiamų naujienlaiškių apačioje. Jeigu norite atšaukti savo sutikimą duotą tiesioginei rinkodarai, tą galite
taip pat padaryti atsiųsdami sutikimo atšaukimą el. paštu info@cleanguru.lt arba paštu adresu Saltoniškių g.
12, Vilnius
4.4. Verslo partnerių, tiekėjų, kontrahentų, kitų asmenų duomenų tvarkymas
Bendrovė taip pat tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių,
taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų, atstovų ir agentų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir
tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:
- minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ir kitus teisėtus
santykius;
- sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis;
- Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
- Bendrovei vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.
Bendrovė šiuos duomenis perduoda kompetentingoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokius duomenis,
registrams, o taip pat kitiems gavėjams, turintiems teisėtą pagrindą gauti šiuos duomenis. Šių duomenų
tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti toliau šioje Privatumo politikoje išvardintų kategorijų duomenų
tvarkytojus.
Bendrovė šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat
vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties
laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo
tikslu.
4.5. Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate užklausas, prašymus, ar kitą informaciją
Susipažinkite su mūsų Paklausimų siunčiamų elektroniniu paštu privatumo politika.
4.6. Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu
Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas pareigybes ir vertindami Jūsų kandidatūrą, mes tvarkome
toliau nurodytus Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, turimą kvalifikaciją
ir įgūdžius, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas, asmenines bei kitas savybes, el.
pašto adresą, telefono numerį, Jūsų bendravimo su mumis informaciją, Jūsų vertinimo rezultatus, Jūsų atvaizdą
(nuotrauką) ir/ar kitus duomenis, pateiktus kartu su CV (motyvaciniuose laiškuose, prisistatymo laiškuose
esanti informacija).
Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme,
motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis siekiant įsidarbinti į konkrečią pareigybę mes laikome gautu,
kai pateikiate mums savo CV ir (ar) kitus dokumentus.
Šie Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi kol vykdome atranką į Jūsų pasirinktą pareigybę ir jeigu pasibaigus
atrankai mes nepasirinksime Jūsų ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, visus surinktus Jūsų asmens
duomenis mes saugiai sunaikinsime, nebent gausime Jūsų sutikimą dėl Jūsų duomenų įtraukimo į Bendrovės
kandidatų duomenų bazę.
Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų - kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate
mums savo CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.). Jūsų
duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką
arba kurie teikia mums su atranka ir vidaus administravimu susijusias paslaugas.
Su kandidato sutikimu įtraukti jo asmens duomenis į Bendrovės duomenų bazę galite susipažinti paspaudę
nuorodą Sutikimas dėl kandidatų asmens duomenų tvarkymo.
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5.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė tvarko:
- Jūsų pačių tiesiogiai pateiktus duomenis, kai Jūs naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis,
pavyzdžiui, registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius, sudarote ar vykdote sutartį, ir
pan.;
- kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų Platforma
(pvz., apsilankote mūsų interneto svetainėse) ir kt.;
- duomenis, kurie gaunami iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų,
sutarties šalių ir kontrahentų (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.),
įdarbinimo paslaugų teikėjų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų, komercinių bankų, kitų teisėtų
šaltinių.
6. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais asmens
duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
Asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame šioje Politikoje arba atitinkamos asmens duomenų
kategorijos privatumo pranešimuose ar sutikimuose.
7. Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?
Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims,
išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir
administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų prieglobos ir susijusias paslaugas
teikiančios įmonės, įdarbinimo, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios,
teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios
įmonės. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam
pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai
arba priežiūros institucijoms.
8. Kokiose teritorijose tvarkomi Jūsų asmens duomenis?
Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo
perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
9. Duomenų tvarkymas
Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias
priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. Kokias teises turite?
Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą,
ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens
duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų
kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.
Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų
tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti,
patikslinti ar ištaisyti.
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Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite
teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.
Teisė pateikti skundą. Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Jūs turite teisę
nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Bendrovės teisėtais
interesais.
Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose
įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir
kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms
aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte
prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti
Jūsų duomenų tvarkymą.
Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas
atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų
pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio
skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų
nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, prašome pateikti rašytinį prašymą kontaktiniam
asmeniui info@cleanguru.lt.
11. Kaip su mumis susisiekti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir
saugome Jūsų duomenis, UAB CLEANGURU turi kontaktinį asmenį, kuris Jums gali padėti. Jei Jums
reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@cleanguru.lt
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UAB CLEANGURU
SLAPUKŲ POLITIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24
Jums besilankant Mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos
būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai,
išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto
svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai
padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą
bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo
svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.
Kam mes naudojame slapukus?
Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:
•
•
•
•
•
•
•
•

užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti;
užtikrinti, kad neturėsite iš naujo prisijungti kaskart apsilankę svetainėje;
išsaugoti jūsų nustatymus per apsilankymą ir tarp jų;
pagerinti svetainės greitį/saugumą;
suteikti jums galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“, „Instagram“,
„LinkedIn“ ir “Google”;
užtikrinti, kad prisijungę galėsite pritaikyti svetainę savo poreikiams, kad greičiau rastumėte tai, ko
ieškote;
nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė;
kurti veiksmingesnę rinkodarą.

Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri
automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie
padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti
ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.
Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti
mūsų svetainę ir programėlę veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą
kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas paslaugas. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos
informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo
duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina
jūsų naudojimosi Bendrovės svetaine patirtį.
Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja
Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir
komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie
jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos
sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir
tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje,
naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus,
kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali
apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.
Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume
suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui,
jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis paslaugomis.
Ką galite pasirinkti?
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Apsilankę Bendrovės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite
valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos
naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus
jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.
Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.
Daugumoje naršyklių galima:
•
•
•
•
•

patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
blokuoti visų slapukų siuntimą;
uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.
Duomenys apie naudojamus slapukus:

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

_cfduid, CookieConsent,

1 m.

AWSELB, SESS#

Sesijos metu

slapukai reikalingi
būtinam internetinio
puslapio veikimui
užtikrinti, be kurio
internetinis puslapis
tiesiog neveiktų

mailchimp_landing_site

1 mėn.

Slapukas reikalingas
patogesniam kliento
užsakytų laiškų
pristatymui

woocommerce_cart_hash

Sesijos metu

Slapukas reikalingas
vartotojo pirkinių
krepšelio šifravimui

woocommerce_items_in_cart

Sesijos metu

Slapukas reikalingas
vartotojo pirkinių
krepšelio išsaugojimui
sesijos metu

wp_woocommerce_session_5145fcdf9d8a7d22a6009adb4fdf041e 2 d.

slapukai reikalingi
būtinam internetinio
puslapio veikimui
užtikrinti, be kurio
internetinis puslapis
tiesiog neveiktų
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Kaip valdyti slapukus?
Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta
procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti
sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.
Norėdami
daugiau
sužinoti,
kaip
adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

valdyti

slapukus,

apsilankykite

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį,
kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo
principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte
atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
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UAB CLEANGURU
PAKLAUSIMŲ SIUNČIAMŲ EL. PAŠTU PRIVATUMO POLITIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24
UAB CLEANGURU rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 2 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų asmens duomenis, kuriuos
renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią
Privatumo politiką.
1.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir
saugome Jūsų asmens duomenis. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri šios politikos dalis yra neaiški,
mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“
forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Mes esame: UAB CLEANGURU
Mūsų įmonės kodas yra: 304159825
Mūsų adresas: Kareivių g. 2B-2, LT-08248 Vilnius
Mūsų el. pašto adresas: info@cleanguru.lt
Mūsų tel. Nr.: +37064083001
3.

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami įvertinti ir išspręsti Jūsų nusiskundimą, prašymą ir/ar
paklausimą, gautą el. paštu, ir įsitikinti, kad Jūsų pateikta informacija yra teisinga, taip pat siekiant Jums
pateikti atsakymą. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti Bendrovei nustatytą teisinę prievolę ir
teisėto Bendrovės intereso vykdymo pagrindu.
4.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Jūsų nusiskundimo, pasiūlymo ar paklausimo išsprendimui mums reikia, kad pateiktumėte toliau nurodytus
asmens duomenis:
- Jūsų vardas;
- Jūsų el. pašto adresas;
- Paklausimo tema;
- Paklausimo data;
- Paklausimo turinys, aprašymas;
- Prie paklausimo pridėti dokumentai, patvirtinantys Jūsų paklausimo teisėtumą;
- Kita informacija, kurią pateikėte Jūs.
Prireikus Bendrovė gali paprašyti pateikti papildomus asmens duomenis tam, kad galėtume tinkamai išspręsti
Jūsų nusiskundimą, prašymą, paklausimą ar pageidavimą.
Jei nepateiksite nurodytos privalomos informacijos, mes negalėsime įvertinti, išspręsti ir atsakyti į jūsų
nusiskundimą, pageidavimą ar pasiūlymą.
5.

Iš kokių šaltinių gaunami Jūsų asmens duomenys?

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)
2
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Bendrovė tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte teikdami nusiskundimą, pasiūlymą,
pageidavimą ar paklausimą.
6.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Visi Jūsų asmens duomenys, susiję su atsakytu prašymu, išspręstu reikalavimu ir/arb paklausimu, bus saugomi
ne ilgiau kaip 1 metus nuo prašymo išsprendimo, reikalavimo ir/ar paklausimo gavimo datos.
Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei reikalavimas ir/ar paklausimas per minėtą laikotarpį nebuvo
išspręstas, arba jei tebevyksta bylos nagrinėjimas. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus
išspręstas reikalavimas ir/ar paklausimas, arba 1 metus po to, kai atitinkama byla buvo baigta nagrinėti teisme.
7.

Kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Bendrovė neteikia informacijos apie Jus jokioms trečiosioms šalims, išskyrus įstatymuose ir žemiau nurodytus
atvejus.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui,
informacines technologijos paslaugas Bendrovei teikiantiems asmenims. Šios įmonės jūsų asmens duomenis
gali tvarkyti tik vadovaujantis Bendrovės nurodymais ir negali jų naudoti kitiems tikslams.
Bendrovė gali, siekdama įvykdyti savo teisinę prievolę, Jūsų asmens duomenis gali perduoti teisėsaugos
institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms gavę jų prašymą ar kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą
interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
8.

Kokiose teritorijose tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 3

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo
perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
9.

Kokias teises turite?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą,
ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens
duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų
kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.
Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų
tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti,
patikslinti ar ištaisyti.
Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite
teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.
Teisė pateikti skundą. Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Jūs turite teisę
nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Bendrovės teisėtais
interesais.
Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose
įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir
kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

3EEE

sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.
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Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms
aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte
prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti
Jūsų duomenų tvarkymą.
Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas
atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų
pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio
skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų
nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, prašome pateikti rašytinį prašymą kontaktiniam
asmeniui info@cleanguru.lt.
10.

Kaip su mumis susisiekti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir
saugome Jūsų duomenis, UAB CLEANGURU turi kontaktinį asmenį, kuris Jums gali padėti. Jei Jums
reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@cleanguru.lt
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